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1 Algemene gegevens 

 

1. Naam en adres organisatie: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

(Stichting WOL) 

Kapelweg 6A 

1906 EA Limmen 

2. Jaar van oprichting: 1986 

3. Stichtingsdatum: 06-03-1991 

4. Kamer van Koophandel: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

Dossiernr. 41240665 

5. Fiscaal nummer: LVN-nummer 8167 88 637 

De WOL is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI 

6. Website: www.stichtingwol.com  

7. Gegevens contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer (voorzitter) 

Tel: 072 5052680 

E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl  

8. Bankgegevens: Bankrekeningnummer 3364.26.577 

t.n.v. Stichting WOL te Limmen 

9. Partnerorganisatie in Burkina 

Faso: 

Association Développement Sans Frontière (DSF) 

BP 152, Ouahigouya 

Burkina Faso, West Afrika 

10. Jaar van oprichting: 1995 

11. Erkenningdatum: 12-12-1997 

12. Dossiernummer: 97-040-MATS-HC-SG-YTG-DAAP 

13. Contactgegevens contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

Tel: 00226 40 55 43 46 (kantoor) 

Tel: 00226 70 25 51 84 (mobiel) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

14. Website: www.assodsf.org 

15. Samenvatting project: Derde fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo 

voor de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van 

basiseducatie en vervolgonderwijs voor 

plattelandsjongeren in Yatenga, Burkina Faso. 

In deze derde fase is gerealiseerd: Watertoren, latrines, 

fietsenstallingen, schoolgebouw voortgezet onderwijs met 

8 lokalen, ontwikkelen van aangepaste lesprogramma’s, 

trainingen docenten, gereedschap techniekopleiding.  

16. Verslagperiode: December 2008 – december 2009 
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2 Inleiding 

Met genoegen bieden we 

u de rapportage aan van 

de alweer derde fase van 

de realisatie van 

Onderwijscomplex Zoodo 

in Ouahigouya, de 

hoofdstad van de 

provincie Yatenga in 

Burkina Faso. 

 

Onderwijscomplex Zoodo is een particuliere school voor basisonderwijs, tweedekans onderwijs, 

beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs. Tevens is het een trainingscentrum voor 

leraren in het kader van kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing en worden er trainingen 

gegeven aan alfabetiseringsmedewerkers, aan leden van ouderraden en aan andere actoren in het 

onderwijs- en ontwikkelingsproces van de regio. 

Eigenaar van het complex is de lokale onderwijs- en ontwikkelingsorganisatie Développement Sans 

Frontière (DSF), partner van de WOL. DSF voert al jaren succesvol projecten en programma’s uit 

om het onderwijs in de regio Noord van Burkina Faso te bevorderen. DSF heeft een eigen visie 

ontwikkeld over de rol van het onderwijs in het ontwikkelingsproces van het land. Het complex 

biedt DSF mogelijkheden om hun ideeën uit te werken en over te dragen op andere actoren in het 

onderwijs- en ontwikkelingsproces. DSF werkt aan de vorming van een nieuwe generatie kinderen, 

jongeren en volwassenen die in staat zullen zijn bij te dragen aan de economische ontwikkeling en 

armoedebestrijding van het land. DSF staat voor “Eduquer pour Développer / Onderwijs voor 

Ontwikkeling”. 

 

Onderwijscomplex Zoodo is nog volop in ontwikkeling. In 2005 heeft de gemeente Ouahigouya aan 

DSF een terrein van 23.833 m2 beschikbaar gesteld aan de rand van de stad. In 2006 is met de 

bouw begonnen. Inmiddels is het terrein volledig omheind, staan er twee grote schoolgebouwen 

(een voor basisonderwijs en een voor voortgezet onderwijs), twee praktijklokalen voor 

beroepsonderwijs en zijn er allerlei faciliteiten aangelegd: elektriciteit, watertoren met 

waterleiding, drie toiletblokken, twee bewakerswoningen, twee fietsenstallingen en een sportveld. 

Het streven is om het complex in 2013 voltooid te hebben. Om de school heen wordt een nieuwe 

woonwijk aangelegd. De basisschool zal dan voornamelijk bevolkt worden door kinderen uit de 

wijk. Voor de overige opleidingen komen de scholieren en cursisten uit de hele regio. 

In schooljaar 2008-2009 maakten ruim 200 kinderen gebruik van het complex, verdeeld over 7 

klassen basisonderwijs, tweedekans onderwijs, beroepsonderwijs en algemeen voortgezet 

onderwijs. De klassen voor beroepsonderwijs zaten in hun eigen praktijklokaal, de overige klassen 

zaten in het eerste schoolgebouw, dat bestemd is voor basisonderwijs. In datzelfde schooljaar 

hebben ruim 800 leraren, leden van ouderraden, alfabetiseringmedewerkers en anderen actoren in 

het onderwijsproces een training of bijscholing op Zoodo gevolgd. De school groeit hard en 

uitbreiding voor schooljaar 2009-2010 is dan ook zeer noodzakelijk. 

 

Dit rapport gaat over de periode tussen december 2008 en december 2009, de derde fase in de 

realisatie van Onderwijscomplex Zoodo. In deze periode is het schoolgebouw voor voortgezet 

onderwijs gerealiseerd, de watertoren, het derde toiletblok en de twee fietsenstallingen. 

Op dit moment worden er door diverse partners van de WOL acties gevoerd om Onderwijscomplex 

Zoodo uit te breiden met een computerlokaal, schoolkantine, verpleegpost en meer 

beroepsopleidingen.  
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3 Uitvoering in Burkina Faso 

3.1 Watertoren en waterleiding 

In december 2007 is een bron geboord voor een handwaterpomp. Tijdens de bouw van de 

praktijklokalen in de tweede fase bleek dat men handmatig onvoldoende water kon oppompen voor 

de bouw en voor drinkwater voor de leerlingen en leraren. In november 2008 is besloten om, voor 

aanvang van de bouw van het grote schoolgebouw voor voortgezet onderwijs (college), de 

handpomp om te bouwen tot een elektrische pomp. Ook werd er een watertoren bijgebouwd. De 

watertoren heeft een capaciteit van 11 m3. De elektrische pomp zorgt ervoor dat het reservoir 

steeds gevuld blijft. Op de bouwplaats van het college is een bassin aangelegd voor het benodigde 

water tijdens de bouw. De watertoren staat ver van de schoolgebouwen af. Ondergronds is er een 

waterleiding aangelegd. Bij ieder schoolgebouw is een kraan. Hier wordt tevens “gedoucht” na de 

sportles. 

Omdat de watertoren niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen, zijn de bouwkosten 

voor het college uiteindelijk hoger geworden dan was begroot. 

 

Watertoren “Douchen” na de sportles bij een van de twee kranen 

3.2 Bouw en inrichting college 

In januari 2009 is begonnen met de bouw van het college: een schoolgebouw van 2 verdiepingen 

met in totaal 8 klaslokalen voor voortgezet onderwijs. 

Het was lastig om een geschikt bouwbedrijf te vinden en ook had men problemen met het vinden 

van voldoende bouwvakkers en de aanschaf van bouwmaterialen. Dit kwam doordat Ouahigouya 

dit jaar was uitgekozen om de nationale feestdag te organiseren (11 december 2009). Hierdoor 

kreeg de hele stad een facelift en werden compleet nieuwe wijken gebouwd. Het oorspronkelijke 

bouwbedrijf was hier ook bij ingezet. Uiteindelijk is een ander bouwbedrijf gevonden, maar 

hierdoor is de bouwstijl wel afwijkend geworden van het eerste schoolgebouw. DSF was 

verantwoordelijk voor de aankoop en het transport van al het bouwmateriaal en het inhuren van 

vaklui voor het laswerk en de aanleg van water en elektriciteit. De grote vraag naar 

bouwmaterialen heeft de marktprijs behoorlijk opgedreven. 

 

De opening van het college was gepland op 31 oktober 2009 omdat dan een delegatie van de WOL 

in Burkina zou zijn. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar op 1 oktober was het gebouw zo ver 

klaar dat 4 klassen voortgezet onderwijs hun intrek in het gebouw konden nemen. Een lokaal wordt 

tijdelijk gebruikt als vergader- en trainingsruimte voor leraren en in een ander lokaal is de 

schooladministratie gevestigd. Als de school verder groeit, hopen we een apart gebouw neer te 

kunnen zetten voor vergaderingen en trainingen en voor de schooladministratie. De overige lokalen 

worden dan ook weer als leslokaal ingericht. 
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Voor de inrichting zijn 130 driepersoons schoolbanken gekocht, 10 kasten, stoelen en bureaus, 

ruim 1000 schoolboeken voor verschillende vakken en van verschillend niveau, handleidingen en 

naslagwerken voor docenten en registratiedocumenten voor de schooladministratie. 

 

Februari 2009: De fundering voor het college 
 

April 2009: Beton storten op de verdieping 

 
Juni 2009: de bouw vordert gestaag 

 

 
Augustus 2009: Bijna klaar 

 
Oktober 2009: De school is klaar  

 
Compleet ingerichte klaslokalen 

3.3 Fietsenstalling en toiletblokken 

Met de uitbreiding van de school waren ook meer toiletten nodig. Er zijn 6 afsluitbare toiletten 

(latrines) bijgebouwd: 3 voor de jongens en 3 voor de meisjes.  

De meeste leerlingen komen op de fiets. Bij ieder schoolgebouw is een overkapte fietsenstalling 

gebouwd. 
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Aanleg van 6 latrines 

 

 
Gescheiden toiletten voor meisjes en jongens 

De ene fietsenstalling en de andere. 

3.4 De opening 

31 oktober 2009 vond de officiële opening plaats van het schoolgebouw voor algemeen voortgezet 

onderwijs (college) op Onderwijscomplex Zoodo. In het bijzijn van de 400 leerlingen, hun ouders 

en leraren, onderwijsautoriteiten, formele en traditionele gezagdragers, leden van DSF en een 

delegatie van de WOL werd de afsluiting van de derde fase van het onderwijscomplex feestelijk 

gevierd. Alle leerlingen en medewerkers van DSF hadden een speciaal T-shirt aan. De leerlingen 

van het college stonden in twee rijen opgesteld om de gasten te verwelkomen bij de ingang.  

 

Een erehaag van leerlingen om de gasten te 
verwelkomen 

Allemaal een speciaal T-shirt voor de opening van het 
college 
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Muziekgroepen waren gekomen om op te treden en ook verslaggevers van een nationale krant en 

van de nationale televisie waren aanwezig om verslag te doen. DSF had een groot spandoek 

opgehangen met daarop de tekst: 

 

DSF ET SES PARTENAIRES DE LA FONDATION WOL 
VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE À L’INAUGURATION DU CO LLÈGE 

Complexe Educatif Zoodo = Enseignements Primaire, S econdaire et Formation Aux Métiers 
 

(DSF en haar partners van de Stichting WOL heten u welkom bij de opening van het college / 

Onderwijscomplex Zoodo = Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Beroepsvorming) 

 

 
Muziekgroepen vertonen hun kunsten 

 
Een speciaal spandoek voor de opening 

Aankomst van hoogwaardigheidsbekleders: De heer 
Paré, Minister van voortgezet onderwijs, Mevrouw 

Compaoré, gouverneur van de regio Noord, de heer 
Tapsoba en Naaba Kiiba, de Mossi koning van Yatenga 

 

De WOL-delegatie: Yvonne Zomerdijk, Dineke Vahl, 
Johanna Klein en Maria Hoogeboom. Daarachter Hans 

van Dongen, echtgenoot van Maria. 

Als speciale gasten kregen de WOL-leden een ereplaats. We zaten op de eerste rij met de minister 

en onderminister van voortgezet onderwijs, de gouverneur van de regio Noord en de Mossi koning 

van de provincie Yatenga. DSF had de minister van voortgezet onderwijs, de heer Joseph Paré, 

gevraagd om de opening te verrichten. Hij liet weten helaas niet te kunnen komen vanwege 

verplichtingen in een aangrenzende provincie. Wel had hij een hoge ambtenaar van het ministerie 

gestuurd, de heer Roger Tapsoba. De ceremonie zou beginnen toen er een paar grote auto’s met 

bewaking het terrein op kwamen rijden. De minister vond de opening zo belangrijk, dat hij er 

graag een omweg voor over had om toch nog even zijn waardering voor het complex uit te 

spreken. Ook de heer Tapsoba benadrukte in zijn toespraak de waardering van de overheid voor 

het complex. Hij zei dat onderwijscomplex Zoodo een van de eerste scholengemeenschappen in 
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Burkina Faso is die de nieuwe onderwijswet in praktijk probeert te brengen: een ononderbroken 

leerweg voor alle kinderen tussen de 6 en 16 jaar met onderwijs op ieders niveau. 

De minister roemde de betekenis van DSF in het hele onderwijshervormingsproces. DSF op haar 

beurt benadrukte dat de WOL hiervoor de basis had gelegd en dat het dank zij de WOL gelukt is 

om het onderwijscomplex te realiseren.  

 

 
Joseph Paré, Minister van 

Voortgezet en Hoger onderwijs 
 

 
Salif Sodré, coördinator van DSF 

 
Yvonne Zomerdijk-Vermeer, 

voorzitter van de WOL 

Na alle toespraken1 en een prachtige modeshow door de leerlingen van de modevakschool kregen 

ook andere projecten en programma’s van DSF aandacht. Zo kreeg de vrouwengroep van Tougué-

Mossi een nieuwe graanmolen om het werk van vrouwen en meisjes te verlichten zodat er meer 

tijd is voor alfabetisering en onderwijs. De voorzitter van de ouderraad van de school in Nimpouya 

kreeg een bon om schapen te kopen voor uitbreiding van het project Schapen voor 

Schoolmateriaal, een project dat WOL en DSF al vanaf het jaar 2000 met succes uitvoeren. 

Hierna mochten de aanwezige WOL-leden twee getuigschriften in ontvangst nemen. De eerste was 

van de provinciale directie voor het basisonderwijs en de alfabetisering. De WOL kreeg dit 

getuigschrift voor de belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het onderwijs in de provincie 

Yatenga. Het tweede getuigschrift kwam van de burgemeester van de gemeente Tangaye. In deze 

gemeente heeft de WOL verschillende projecten ondersteund.  

 

 
Modeshow met de resultaten van de modevakschool 

 
Twee oorkonden voor de WOL 

 

Vervolgens begaf iedereen zich richting schoolgebouw. Na het doorknippen van het lint was het 

college officieel geopend. Vertegenwoordigers van partners van DSF planten bomen voor het 

gebouw. Aan het einde van de ceremonie werden de eerste stenen gelegd voor de volgende fase 

van het onderwijscomplex: de bouw en inrichting van een computerlokaal. Een beetje voorbarig, 

                                                
1 De toespraak van de WOL is als bijlage bij dit rapport gevoegd. 
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want de inzamelingsacties voor dit onderdeel moeten nog beginnen. Maar DSF heeft er alle 

vertrouwen in dat dit goed zal komen.  

 

Na het doorknippen van het lint is de school officieel 
geopend 

 

Namens de WOL wordt een boom bij de school 
geplant 

 
Salif Sodré, coördinator van DSF wordt geïnterviewd 

door radio, TV en kranten verslaggevers 

 

 

Bij de opening was een TV ploeg van de 

nationale televisie van Burkina Faso aanwezig, 

een verslaggever van de regionale radio en een 

verslaggever van L’Observateur, een nationale 

krant. De internetversie van het artikel uit de 

krant is als bijlage bij dit rapport gevoegd. 
 

3.5 De leerlingen, cursisten en leraren 

Schooljaar 2008-2009 telde het onderwijscomplex 201 leerlingen, verdeeld over 7 klassen: 

 

Klassen 2008-2009 Meisjes / 

Vrouwen 
Jongens / 

Mannen 
Totaal 

CP1 / 1e klas basisonderwijs (groep 3) 07 11 18 
CP2 / 2e klas basisonderwijs (groep 4) 07 11 18 
Tweedekans avondonderwijs 1e leerjaar 14 36 50 
Modevakschool 14  - 14 
Vakopleiding fiets- en bromfietstechniek 01 07 08 
6 ème / 1e leerjaar voortgezet onderwijs 23 35 58 
3 ème / 4e leerjaar voortgezet onderwijs 20 15 35 
Totaal aantal leerlingen 86 115 201 

 

De leerlingen van de basisschool, het college en de avondschool zaten allemaal in hetzelfde 

schoolgebouw. Ook de trainingen en bijscholingscursussen werden hier gegeven. De 

beroepsopleidingen zaten in hun eigen gebouw. De modevakschool is in november 2008 begonnen 
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en de vakopleiding voor fiets- en bromfietstechniek in januari 2009. Ruim 800 volwassenen hebben 

een bijscholing of training gehad.  

Schooljaar 2008-2009 was voor de leerlingen van de examenklas van het voortgezet onderwijs 

succesvol: Met een slagingspercentage van 42% behaalde Onderwijscomplex Zoodo hoogste 

percentage geslaagde leerlingen van de provincie Yatenga2.  

 

Met ingang van schooljaar 2009-2010, het derde jaar van haar bestaan, telt het onderwijscomplex 

382 leerlingen in het basisonderwijs, tweedekans avondonderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs. Tussen oktober en december hebben 518 volwassenen en jongeren een cursus 

of training gevolgd. De leerlingen en deelnemers aan onderwijs, cursussen en trainingen waren als 

volgt verdeeld: 

 

Klas / cursus 2009-2010 Meisjes / 

Vrouwen 
Jongens / 

Mannen 
Totaal 

CP1 / 1e klas basisonderwijs (groep 3) 05 06 11 
CP2 / 2e klas basisonderwijs (groep 4) 06 08 14 
CE1 / 3e klas basisonderwijs (groep 5) 11 12 23 
Tweedekans avondonderwijs 1e leerjaar 14 25 39 
Tweedekans avondonderwijs 2e leerjaar 15 27 42 
Modevakschool 28  - 28 
Vakopleiding fiets- en bromfietstechniek 01 06 07 
6 ème / 1e leerjaar voortgezet onderwijs 38 44 82 
5 ème / 2e leerjaar voortgezet onderwijs 12 18 30 
4 ème / 3e leerjaar voortgezet onderwijs 18 17 35 
3 ème / 4e leerjaar voortgezet onderwijs 47 24 71 
Training trainers alfabetisering volwassenen 36 51 87 
Training oudercomités dorpsscholen 88 38 126 
Bijscholing leraren basisonderwijs 56 96 152 
Bijscholing leraren voortgezet onderwijs   10 10 
Bijscholing leraren tweedekans onderwijs - 12 12 
Jongerentraining voor participatie in 

ontwikkelingsproces 
20 20 40 

Training groeperingen / verenigingen voor 

ontwikkeling en armoedebestrijding 
56 35   91 

Totaal aantal leerlingen / cursisten 451 449 900 

 

 
CE1, derde jaar basisonderwijs 

 
6ème, het eerste leerjaar van het college 

                                                
2 Landelijk lag het percentage geslaagde leerlingen op 36%. In Yatenga lag het gemiddelde op 28%. 
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Sportles voor leerlingen van het college Relatief veel meiden volgen voortgezet onderwijs op 
het college van Zoodo 

De klassen van de basisschool zijn nog klein. De wijk waar het onderwijscomplex staat is nog in 

aanbouw en er wonen nog weinig kinderen in de basisschool leeftijd. De klassen voortgezet 

onderwijs zitten behoorlijk vol. Deze leerlingen komen op de fiets uit andere wijken uit de stad of 

uit de omliggende dorpen. Opvallend is dat er relatief veel meisjes op het college van Zoodo zitten. 

Vooral in de examenklas zitten veel meiden. Dit is het resultaat van de promotiecampagne die DSF 

voert in het kader van gelijke kansen in het onderwijs voor jongens en meisjes. Op andere scholen 

is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat zwangere meisjes weggestuurd worden. Mede op voorspraak 

van de WOL worden deze meiden op Zoodo opgevangen. Ook andere meiden, die door 

omstandigheden te vaak zijn blijven zitten, krijgen op Zoodo een extra kans. 

Opvallend is ook dat veel leerlingen uit het scholieren adoptieproject, een project dat WOL en DSF 

uitvoeren om dorpskinderen voortgezet onderwijs te laten volgen, overgestapt zijn van hun 

oorspronkelijke school naar het college op Zoodo. Veel dorpskinderen hebben een grote 

onderwijsachterstand t.o.v. hun leeftijdsgenoten uit de stad en de uitval onder dorpskinderen in 

het voortgezet onderwijs is dan ook extreem hoog. Na twee keer zittenblijven moeten ze het 

college verlaten. Op Zoodo krijgen deze kinderen een extra kans met speciale begeleiding. 

Tot de leerlingen in zowel het tweedekans avondonderwijs als in het college behoort ook een aantal 

volwassen vrouwen. Dit zijn vrouwen of familieleden van medewerkers van DSF. Ook hiermee wil 

DSF het goede voorbeeld geven voor gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen. 

DSF werkt vooral aan een nieuwe generatie jong volwassenen die een actieve en/of leidinggevende 

rol in de ontwikkeling van hun gemeenschap kunnen spelen. DSF heeft speciale trainingen 

ontwikkeld om bij jongeren de benodigde competenties te ontwikkelen die hiervoor nodig zijn. De 

trainingen worden gegeven aan jongeren en volwassenen uit de eigen achterban als aan jongeren 

van andere organisaties. Ook deze trainingen worden op Zoodo gegeven. 

 

 
Leerling uit het scholieren adoptieproject volgt 

onderwijs op het college van Zoodo 

 
Cursus “Train de Trainer” voor 
alfabetiseringsmedewerkers 
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De schooldag begint om 7.00 uur ’s morgens met het hijsen van de vlag en het zingen van het 

volkslied. De basisschool begint om 7.30 uur. De lessen op het college beginnen meteen om 7.00 

uur. Tussen 7.00 uur en 9.45 uur zijn drie lesuren van 55 minuten. Hierna is het pauze tot 10.10 

uur en vervolgens twee lesuren tot 12.00 uur. De laatste twee lessen zijn van 15.00 tot 16.50 uur. 

De kinderen hebben over het algemeen nog niet gegeten als ze op school komen. In de pauze rond 

10.00 uur komen marktvrouwen naar de school om etenswaren te verkopen. Kinderen die geen 

geld hebben, eten niets. In de middagpauze gaan de meeste kinderen naar huis om te eten. 

Kinderen die te ver weg wonen, blijven op school. Zij kunnen eventueel bij de marktvrouwen een 

lunch kopen. Maar ook hier geldt: geen geld, geen eten. Het gebeurt regelmatig dat kinderen niet 

terugkomen voor de laatste twee lesuren. Het is dan ook een wens van DSF om een schoolkantine 

op het terrein te hebben. Alle kinderen kunnen dan op school blijven om te eten en zij kunnen in 

de pauze huiswerk maken op school. Nu maken veel kinderen hun huiswerk niet omdat ze thuis 

geen verlichting hebben of voor werkzaamheden worden ingezet. Een schoolkantine bevordert de 

schoolprestaties en gezondheid van de kinderen en gaat verzuim tegen.  

 

’s Morgens 7.00 uur: onder het hijsen van de vlag 
wordt het volkslied gezongen 

Wie geld heeft, kan in de pauze wat te eten kopen 

 

3.5.1 Het personeel 

Het vaste personeel van het onderwijscomplex bestaat uit een nachtwaker, twee surveillanten, een 

algemeen directeur, een directeur van het college, 3 leraren basisonderwijs en 2 vakdocenten 

beroepsonderwijs. Verder zijn voor het college 10 vakdocenten parttime in dienst. De algemeen 

directeur die vorig jaar was aangesteld, voldeed niet aan de eisen van DSF. Hij is vervangen door 

de heer Souleymane Nignan, oud-onderwijzer en bestuurslid van het eerste uur van DSF. 

 

De heer Souleymane Nignan, algemeen directeur van 
het complex 

De heer Ngaroudel Belba, sectordirecteur van het 
college 
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Het personeel wordt grotendeels betaald uit de opbrengsten uit het schoolgeld. Tussen het 

onderwijspersoneel, medewerkers van DSF en de provinciale onderwijsautoriteiten is constant 

overleg over kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De heer Nignan ziet streng toe dat het 

onderwijs voldoet aan de kwaliteitsnormen die DSF stelt. Iedere leraar of docent is verplicht zijn of 

haar programma voor die dag helemaal uit te schrijven en door de heer Nignan te laten 

goedkeuren. De docenten komen regelmatig bij elkaar en bespreken de gangbare lesmethoden 

voor de verschillende vakken. Zij worden getraind in de pedagogische aanpak van DSF (niet 

straffen of kleineren, maar belonen en stimuleren en jongeren uitdagen tot initiatieven en dragen 

van verantwoordelijkheid). Alle leraren en docenten van Zoodo volgen trainingen en/of geven 

trainingen. Met elkaar ontwikkelen ze nieuwe pedagogische inzichten en vaardigheden. Voor 

speciale groepen worden cursussen op maat gemaakt. Voor het maken, geven of volgen van 

trainingen ontvangen de onderwijsmedewerkers een extra vergoeding. In deze derde fase heeft de 

directie van Zoodo tweemaal een bedrag ontvangen om dit te financieren. 

De leermiddelen voor de verschillende vakken zijn beperkt, maar iedere leraar moet aangeven op 

welke (creatieve) manier bij of zij toch de kwaliteitsnormen waarborgt. De opgedane ervaring 

wordt weer uitgewisseld met leraren en docenten van anderen scholen. 

3.5.2 De beroepsopleidingen 

De modevakschool zit met 28 leerlingen bijna helemaal vol: 14 eerstejaars leerlingen en 14 

tweedejaars leerlingen. De opleiding is zelfvoorzienend. De beginnende studentes naaien de jurkjes 

die dorpsmeisjes van DSF krijgen als ze naar de eerste klas van de dorpsschool gaan. Dit wordt 

gefinancierd uit een programma ter ondersteuning van onderwijs op het platteland, een 

programma dat DSF met ICCO uitvoert. De jurkjes zijn eenvoudig van model en de eerstejaars 

leerlingen kunnen hiermee oefenen. Hierna maken ze schooluniformen voor de 

basisschoolleerlingen van Zoodo. De stofkeuze is vast (effen en geruit blauw), maar de meiden 

mogen variëren met het ontwerp. Later in de opleiding leren ze verschillende modellen 

dameskleding te ontwerpen en te naaien. Deze kleding wordt verkocht.  

 

 
Een volle naaiklas. Van de rode lappen stof worden 

schooljurken voor dorpsmeisjes gemaakt. 

 
De meeste basisschoolleerlingen van Zoodo dragen 

schoolkleding die door de studentes van de 
modevakschool is gemaakt 

 

De vakopleiding voor fiets- en bromfietstechniek kampt met grote problemen. Schooljaar 2009-

2010 zijn er slechts 7 leerlingen: twee leerlingen voor het tweede jaar, waaronder het meisje, en 

vijf nieuwe leerlingen. Lager technisch beroepsonderwijs is nog onbekend in Burkina. Er wordt 

gedacht dat je voor beroepen als fiets- en bromfietsreparateur, loodgieter, elektricien, lasser, 

bouwvakker, etc. niet naar school hoeft. Als je niet naar school wilt, ga je bij een (vaak analfabete) 

baas werken. De kwaliteit die dit soort bedrijfjes afleveren is bedroevend. Helaas ziet men nog niet 

in dat dit soort beroepen geprofessionaliseerd kunnen worden.  

Aan het einde van schooljaar 2008-2009 gaf DSF al aan dat er problemen waren met de 

techniekopleiding. Vooral het gebrek aan gereedschap speelde een rol. Veel gereedschap is in 
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Burkina niet te krijgen. Stichting Gered Gereedschap had beloofd een container met gereedschap 

voor verschillende vakopleidingen in Burkina te sturen. Ook DSF zou gereedschap krijgen. De 

container zou in februari 2009 verscheept worden. Bij navraag in mei 2009 kreeg DSF echter te 

horen dat dit niet klopte en de container pas voor voorjaar 2010 geprogrammeerd stond. Grote 

paniek, want zonder gereedschap hebben ze de leerlingen weinig te bieden. De vaklerares dreigde 

te vertrekken.  

Gelukkig kregen we bericht dat Stichting Tele-Vie-Deo bezig was een container voor Burkina te 

vullen en zij hadden nog plaats over. In een paar weken heeft de WOL een kubieke meter 

gereedschap verzameld. Een deel is gekregen, o.a. van Stichting Gered Gereedschap, en een deel 

is in Nederland gekocht. Het gereedschap is in juli 2009 naar de container gebracht. In oktober 

2009 werd de container gelost, precies toen de WOL-delegatie in Burkina aankwam. 

 

 
Gereedschap uit Nederland 

 
De allereerste brommer van DSF doet nu dienst als 

leerobject voor de techniekopleiding 

 

Tijdens ons bezoek bleek echter dat het niet alleen om een tekort aan gereedschap ging, maar ook 

om gebrek aan geld om vervangende onderdelen voor de kapotte fietsen en bromfietsen te kopen. 

De allereerste brommer van DSF, die in het jaar 2000 is aangeschaft voor de begeleider van het 

schapenproject, deed nu dienst als leerobject voor de techniekopleiding. De leerlingen kwamen 

echter niet verder dan alleen uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. De kapotte onderdelen 

konden niet vervangen worden en de leerlingen wisten dus ook niet of ze de brommer weer goed in 

elkaar hadden gezet. Ter plekke heeft Johanna Klein van de WOL een geldbedrag beschikbaar 

gesteld. De twee tweedejaars leerlingen 

zijn hiermee naar de markt gegaan en 

hebben een voorraad onderdelen gekocht. 

De volgende ochtend kwamen we terug 

en kregen we een demonstratie van de 

reparatie van de brommer. En zowaar, hij 

deed het! 

 

De uitdaging voor DSF voor de komende 

jaren is jongeren motiveren voor 

beroepsonderwijs. Na het succes van DSF 

om meer kinderen op de basisschool te 

krijgen en om volwassenen te 

alfabetiseren, hebben we er alle 

vertrouwen in dat ze ook deze uitdaging 

aankunnen.  
In het beroepsonderwijs valt veel te leren! 
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4 Verantwoording, planning en resultaten 

4.1 Resultaten uit de voorgaande fasen 

2006 

2007: 

� Verwerving van een terrein van 23.833 m2 aan de rand van de 

provinciehoofdstad Ouahigouya, beschikbaar gesteld door gemeente. 

Grondwaarde 23.833 m2 x 6.500 = 154.914.500 Fr CFA (€ 236.166) 

� Bouw en inrichting schoolgebouw basiseducatie met 6 lokalen, een 

kantoor en magazijn; 

� Omheining van 711 meter lengte, 2 meter hoog; 

� Bewakerswoning; 

� 5 Latrines 

� Start met een eerste klas basisonderwijs (18 leerlingen), een zesde 

klas (14 leerlingen) en een avondklas (50 leerlingen) 

� Start trainingen leraren, vormingsleiders en oudercomités; 

� Autorisatie om basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verzorgen; 

� Aansluiting elektriciteitsnet. 

€ 184.275 

2008 � Bouw en inrichting van praktijklokaal modevakschool 

� Bouw en inrichting van praktijklokaal fiets- en bromfietstechniek 

� Tweede bewakerswoning 

� 4 latrines 

� Handwaterpomp 

� Leermiddelen en sportmateriaal 

� Twee klassen basisonderwijs, twee klassen algemeen voortgezet 

onderwijs, avondklas tweedekansonderwijs, 2 klassen 

beroepsonderwijs 

� Cursussen en bijscholing voor leraren, vormingsleiders en 

oudercomités 

� Nieuw ontwikkelde lesprogramma’s voor beroepsonderwijs, 

tweedekans onderwijs, verantwoord burgerschap en Engels 

� Regionale bekendheid van het complex 

� Communicatie- en transportmiddelen 

� Salaris, studiereizen, opleidingen en trainingen personeel 

€ 127.098 

 

4.2 Begroting en werkelijke kosten derde fase 
Planning Begroting Werkelijke 

kosten 
Uitvoering en resultaat 

Bouwkosten: 
� Schoolgebouw van 2 etages 

met 8 klaslokalen 
� Latrines 
� Fietsenstalling 
� Elektriciteitsvoorziening 

€ 130.468 € 150.498 

� Handwaterpomp omgebouwd tot elektrische 
pomp 

� Watertoren met waterleiding en kranen naar de 
twee grote schoolgebouwen 

� Schoolgebouw van 2 etages met 8 klaslokalen 
� 2 fietsenstallingen 
� Elektriciteit en ventilatoren in alle klaslokalen 

Inventaris college 
� 280 tweepersoons 

schoolbanken 
� 8 docentenbureaus 
� 10 stoelen 
� 8 schoolborden 
� 8 kasten 
 

€ 24.742 € 11.525 

� 130 driepersoons schoolbanken 
� 10 metalen kasten 
� 10 stoelen 
� 4 docentenbureaus 
� 8 schoolborden 
� 4 klaslokalen volledig ingericht voor onderwijs 
� 1 klaslokaal ingericht als vergader- en 

trainingsruimte voor leraren 
� 1 klaslokaal verbouwd tot kantoor van de 

directeur en ruimte voor de schooladministratie 
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Planning Begroting Werkelijke 
kosten 

Uitvoering en resultaat 

� Didactisch materiaal 

€ 7.622 € 4.421 

� 380 wiskundeboeken voor 4 leerjaren 
� 50 handleidingen wiskundemethode voor 

docenten 
� 10 woordenboeken 
� 10 registratiedocumenten voor de 

schooladministratie 
� 200 schoolboeken Frans 3e en 4e leerjaar 
� 100 schoolboeken Engels 4e leerjaar 
� 200 natuur- en scheikunde boeken 3e en 4e 

leerjaar 
� 100 biologieboeken 2e leerjaar 
� 100 geschiedenis en aardrijkskundeboeken 1e 

leerjaar 
� 120 methodehandleidingen voor docenten 

Capaciteitsopbouw, opleiding 
personeel en docenten 

€ 11.434 € 10.671 

� Wekelijkse training van eigen personeel 
� Bijscholingscursussen voor leraren van andere 

scholen 
� Training docenten tweedekans onderwijs 
� Training trainers alfabetiseringscentra 
� Training dorpscomités, jongeren organisaties en 

andere groeperingen 
� Juli 2009: Leerlingen van de examenklas van 

het college behalen de beste examenresultaten 
van de provincie 

Diversen kosten DSF: 
� Begeleiding, bewaking en 

beheer DSF 
� Financiële lasten 
� Gebruik communicatie- en 

vervoermiddelen 
� Promotiecampagne en 

werving leerlingen 

€ 7.622 € 6.510 

� Permanente bewaking en toezicht op het terrein 
� Toezicht en controle door DSF 
� Externe audit over de periode december 2007- 

december 2008 (2e fase) 
� Financiële rapportages in mei, augustus en 

december 2009 
� Foto’s en films over de voortgang 
� Updates en informatie via e-mail en skype 
� Radio en TV uitzendingen en 

voorlichtingscampagnes in de dorpen om 
leerlingen te werven 

� 4 volle klassen algemeen voortgezet onderwijs, 
2 volle klassen tweedekans onderwijs, volle 
klas modevakschool, klein aantal deelnemers 
techniekopleiding, groeiende klassen 
basisschool 

� Wervingsborden langs doorgaande wegen 
� Openingsceremonie college in bijzijn van 

WOL, hoogwaardigheidsbekleders en 
verslaggevers van TV, radio en krant 

Onvoorzien 

 € 2.055 

� 1 kubieke meter / 163 kilo handgereedschap 
voor de vakopleiding fiets- en 
bromfietstechniek 

� Verzendkosten, verzekering, afhandeling 
douane, invoerbelasting 

� Alles betaald in Nederland door WOL 
 € 181.889 € 185.680 Totale kosten 3e fase 
 

Door de extra kosten die de bouw van de watertoren met zich meebracht, is bezuinigd op de 

andere uitgaven. Zo moeten en nog schoolbanken en docentenbureaus voor 3 klassen gekocht 

worden. Als didactisch materiaal zijn alleen schoolboeken en docentenhandleidingen gekocht. Er is 

nog grote behoefte aan andere leermiddelen zoals topografische kaarten, wandkaarten voor 

biologie, instrumenten en onderzoeksmateriaal voor natuurkunde en scheikunde, etc. 
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4.3 Overboekingen 

   Overboekingen WOL en ontvangsten DSF Euro Fr CFA  
26-11-2008 Overboeking WOL 50.000   
28-11-2008 Ontvangen door DSF  € 49.960 x 655,957 FrCFA   32.771.612 
13-3-2009 Overboeking WOL 50.000   
17-3-2009 Ontvangen door DSF € 50.000 x 655,957 FrCFA   32.797.850 
28-5-2009 Overboeking WOL 50.000   
1-6-2009 Ontvangen door DSF € 50.000 x 644,957 FrCFA   32.797.850 

17-9-2009 Overboeking WOL via Edukans: € 12.000 + € 12.000 24.000   
  Ontvangen door DSF € 23.976 x 655,957 FrCFA   15.727.225 

15-10-2009 Overboeking WOL 8.000   
19-10-2009 Ontvangen door DSF € 8.000 x 655,957 FrCFA   5.247.656 

  Totaal ontvangen door DSF voor 3e fase 182.000 119.342.193 
  Restant uit 2e fase   1.137.235 
  Beschikbaar voor 3e fase   120.479.428 
  Totaal uitgeven door DSF   120.450.160 
  Restant 3e fase   29.268 

Het hier genoemde restant uit de tweede fase is minder dan in het vorige rapport is opgegeven. 

Het verschil zit in de kosten voor de externe audit over de tweede fase welke in februari 2009 heeft 

plaatsgevonden. DSF heeft dit niet tot de kosten van de derde fase gerekend, maar van het restant 

van de tweede fase afgetrokken. 

4.4 Facturenoverzicht 

4.4.1 Facturen in Burkina 

Factuur 
datum Omschrijving Uitgave FrCFA Euro 

  
Bouwkosten watertoren, schoolgebouw, latrines, 
fietsenstallingen     

12-12-2008 40 ton cement 4.100.000     
27-12-2008 Fundering schoolgebouw en pomp 1.330.000     
27-12-2008 Pijpen en kabels watertoren 1.500.000     
31-12-2008 22 ton cement 2.860.000     

5-1-2009 Cement en arbeidsloon watertoren 1.500.000     
5-1-2009 Betonijzer 6.930.000     

16-1-2009 Grondstoffen (zand, grind, stenen, etc.) 782.500     
19-1-2009 Bouwmateriaal en arbeidsloon watertoren 923.000     
21-1-2009 Technische begeleiding en controle 1e deel 303.850     
22-1-2009 1e aanbetaling bouwbedrijf 3.500.000     
26-1-2009 Planken 3.000.000     
16-2-2009 45 ton cement 5.400.000     
17-2-2009 Cement en arbeidsloon watertoren 1.250.000     
17-2-2009 Grondstoffen (zand, grind, stenen, etc.) 325.000     
27-2-2009 IJzer watertoren 160.000     
15-3-2009 Stenen en betonijzer 115.000     
20-3-2009 45 ton cement 5.400.000     
27-3-2009 Grondstoffen, hout, ijzer, elektriciteitskabels 2.750.000     
28-3-2009 Grondstoffen 146.000     
28-3-2009 Grondstoffen 295.500     
3-4-2009 Bouwmateriaal 401.000     
3-4-2009 Golfplaten, spanten, haken, ijzer 7.200.000     

14-4-2009 Bouwpalen, spanten 727.000     
14-4-2009 Storten betonvloer en 1e deel 2e betaling bouwbedrijf 1.137.500     
16-4-2009 Zand 23.000     
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Factuur 
datum 

Omschrijving Uitgave FrCFA Euro 

19-4-2009 Zand en grind 102.500     
21-4-2009 Bouwmateriaal 106.000    
22-4-2009 Bevestigingshaken 100.000     
24-4-2009 Zand, hout, ijzer 264.500     
2-5-2009 Hout, ijzer, zand 536.000     
2-5-2009 Planken en ijzer 20.700     
3-5-2009 Aanbetaling metalen ramen en deuren 800.000     
4-5-2009 Verf, vet, waterleiding 48.850     
4-5-2009 Maken van stenen 21.750     
5-5-2009 2e deel 2e betaling bouwbedrijf 937.500     

13-5-2009 Hout 194.000     
15-5-2009 Grondstoffen 367.500     
22-5-2009 Hout en ijzer 380.300     
25-5-2009 3e betaling bouwbedrijf 2.000.000     
25-5-2009 30 ton cement 3.750.000     
25-5-2009 Betonijzer 2.750.800     
2-6-2009 Elektriciteitsdraad 3.300     
3-6-2009 Fijn zand 200.000     
3-6-2009 Laswerk 127.750     
3-6-2009 Metalen ramen en deuren 2.890.000     
5-6-2009 Hout, spanten 133.750     
8-6-2009 10 ton cement 1.275.000     
9-6-2009 Laswerk 77.800     
9-6-2009 Hout 750.000     

15-6-2009 verf en buizen 685.000     
15-6-2009 Cement, graafwerk, arbeidsloon latrines 2.300.000     
15-6-2009 Betonijzer voor 1e trap 1.200.000     
15-6-2009 10 ton cement 1.300.000     
16-6-2009 1e deel 4e betaling bouwbedrijf 937.500     
17-6-2009 Teer, dakbedekking 263.000     
9-7-2009 6 deuren latrines 150.000     
9-7-2009 Laswerk deuren latrines 44.700     

20-7-2009 15 ton cement 1.912.500     
21-7-2009 Betonijzer voor 2e trap 1.200.000     
21-7-2009 Zand en grind 200.000     
24-7-2009 2e deel 4e betaling bouwbedrijf 750.000     
2-8-2009 Verf, menie, arbeidsloon 1.817.500     
3-8-2009 Verf 182.500     
4-8-2009 Plafonds 1.850.000     
4-8-2009 Hekwerk etage en trap 1.680.000     

17-8-2009 12 ton cement 1.500.000     
4-9-2009 Aanleg elektriciteit en ventilatoren 2.000.000     

14-9-2009 8 ton cement 1.000.000     
30-9-2009 5e betaling bouwbedrijf 1.250.000     

20-10-2009 15 ton cement en elektriciteitskabels 2.850.000     
3-12-2009 Laatste betaling bouwbedrijf 2.500.000     
3-12-2009 Hout en ijzer 1.250.000     

  Totaal bouwkosten 98.720.050   150.498   
  Inventaris college     

1-10-2009 aanbetaling schoolbanken 2.750.000     
1-10-2009 aanbetaling overig schoolmeubilair 1.000.000     

20-10-2009 2e betaling schoolmeubilair 810.000     
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Factuur 
datum 

Omschrijving Uitgave FrCFA Euro 

3-12-2009 2e betaling schoolbanken 3.000.000     
  Totaal inventaris college 7.560.000   11.525   
  Didactisch materiaal, leermiddelen     

6-10-2009 Schoolboeken, docentenhandleidingen wiskunde diverse 
niveaus 500.000     

9-10-2009 Schoolboeken, docentenhandleidingen diverse vakken en 
niveaus 1.500.000     

14-10-2009 Woordenboeken, registratiedocumenten 900.000     
  Totaal didiactisch materiaal 2.900.000   4.421   
  Opleiding en training     

18-3-2009 Vergoeding cursisten en trainers 3.000.000     
8-6-2009 Vergoeding cursisten en trainers 4.000.000     

  Totaal opleiding en training 7.000.000   10.671   
  Begeleiding en beheer DSF     
31-12-2008 Brandstof 150.000     
27-1-2009 Transport bouwmateriaal 250.000     
17-3-2009 Brandstof 58.500     
31-3-2009 Bankkosten 1-1-09/31-3-09 13.570     
19-4-2009 Brandstof 178.050     
23-4-2009 Eten en drinken medewerkers 112.450     
6-5-2009 Telefoonkaart 1.300     

17-5-2009 Brandstof 21.200     
11-6-2009 Brandstof 200.000     
22-7-2009 Brandstof en transport 500.000     
10-8-2009 Transport en begeleiding DSF 1.000.000     
31-8-2009 Bankkosten 20.880     
30-9-2009 Brandstof 500.000     

27-10-2009 TV opname bij opening college 500.000     
27-10-2009 T-shirts leerlingen en DSF medewerkers bij opening 750.000     
30-11-2009 Bankkosten 14.160     

  Totaal begeleiding en beheer DSF 4.270.110   6.510   
  Totaal uitgaven door DSF 120.450.160   183.625   
 

4.4.2 Facturen in Nederland 

Factuurdatum Omschrijving Euro 
 Aankoop gereedschap  

04-07-09 Gereedschap Fixet 48,45  
07-07-09 Toolstation gereedschap 547,69  
07-07-09 Toolmax gereedschap 529,00  
07-07-09 Toolscompany gereedschap 58,50  
08-07-09 Spakenspanner en kettingpons 20,00  
09-07-09 2e hands grote sleutels (geen bon) 15,00  
09-07-09 Gereedschap Praxis 62,50  
09-07-09 Gereedschap Praxis 44,80  
10-07-09 Gereedschap GS international 231,74  
14-07-09 Gereedschap GS international 46,97  

 Totaal aankoop gereedschap 1.604,65 
08-07-09 Bijdrage verscheping gereedschap 200,00  
11-11-09 Invoerrechten, belasting, verzekering transport gereedschap 250,00  

 Totaal kosten NL gereedschap en transport 2.054,65  
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5 Fondsenwerving en financiering project 

Voor de financiering van de derde fase heeft de WOL een aanvraag voor subsidie ingediend bij 

Wilde Ganzen en NCDO. Door de combinatie van deze twee medefinancieringsorganisaties hoopten 

we een verdubbelingsubsidie van NCDO te krijgen en een premie van Wilde Ganzen. Beide 

aanvragen werden goedgekeurd. Van de NCDO zal de WOL voor het complex een bijdrage van 

48.230 Euro ontvangen. 90% van dit bedrag hebben we al ontvangen: 43.407 Euro. De overige 

10% ontvangen we na goedkeuring van het eindrapport. Daarnaast hebben we 2.770 Euro 

ontvangen als bijdrage in de voorlichting- en fondsenwervingkosten plus een toezegging van 1.000 

Euro als bijdrage in de accountantskosten. Bij Wilde Ganzen was helaas de premiepot leeg. Hoewel 

het project was goedgekeurd en we Wilde Ganzen als partner mochten noemen, konden we geen 

premie krijgen. 

De misgelopen premie van Wilde Ganzen hoopten we toen via Play It Forward / Pifworld binnen te 

krijgen. Pifworld is een nieuwe organisatie die via internet fondsen voor goede doelen wil werven. 

Helaas liep ook dit niet zoals we hoopten. Wel hebben we door Pifworld geleerd om filmpjes te 

maken over het project en hebben we DSF hiervoor een filmcamera gegeven. Op de website van 

de WOL staan verschillende filmpjes over de voorgang van de derde fase. Ook bij verschillende 

presentaties voor sponsors, donateurs en belangstellenden zijn filmpjes vertoond. 

 

Gelukkig hebben we heel veel steun ontvangen van vele organisaties en particulieren. Voor deze 

fase hebben we van de Turing Foundation weer 40.000 Euro ontvangen: 20.000 Euro in 2008 en 

20.000 Euro in 2009. Als nieuwe partner mochten we de Marthe van Rijswijck Foundation 

verwelkomen en ook Adviesbureau Linxx steunde met hun kerstactie 2008 ons project. Van beide 

organisaties hebben we 10.000 Euro ontvangen. Ook organisaties waar we al eerder een bijdrage 

van ontvangen hebben, hebben ons in deze fase weer gesteund, evenals vele donateurs. De WOL 

zelf heeft voor dit project, in samenwerking met de Rotaryclub Castricum – Akersloot – Limmen, 

een kunstveiling georganiseerd in restaurant Blinckers in Castricum. Deze heeft ruim 7.000 Euro 

opgeleverd. 

Veel goodwill is gekweekt met het optreden op 17 april 2009 van Djiguiya Minime, een muziek- en 

dansgroep uit Burkina Faso. ’s Middags genoten ruim 300 kinderen van de basisscholen in Limmen 

van het optreden en ’s avonds waren er zo’n 200 toeschouwers. 

 

Kunstveiling voor Burkina Faso Drie keer een volle kerk bij het optreden van Djiguiya 
Minime 

 

Door het mislopen van de bijdragen van Wilde Ganzen en Pifworld zaten we uiteindelijk met een 

gat in het dekkingsplan van 12.000 Euro. WOL was ondertussen in overleg met Impulsis voor 

medefinanciering van het complex voor fase 4 en verder. Besloten is om van de inrichting, de 

aankoop van leermiddelen en de training van leraren een apart project te maken dat door Impulsis 

mede gefinancierd zou worden. WOL heeft in september 2009 een bedrag van 12.000 Euro naar 

Impulsis / Edukans overgemaakt. Edukans heeft dit verdubbeld en naar DSF overgemaakt. 
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Naast de geplande uitgaven voor de derde fase, kwam er nog een extra bedrag bij voor het 

gereedschap voor de vakopleiding fiets- en bromfietstechniek. Dit zat niet in de begroting. Alle 

kosten hiervoor zijn in Nederland betaald door de WOL. 

 

Uiteindelijk heeft de WOL tussen januari 2008 en december 2009 zo’n 185.000 Euro voor de derde 

fase van onderwijscomplex Zoodo weten in te zamelen. Een geweldige prestatie waarvoor wij 

iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en alle goede gevers heel hartelijk danken! 

Hieronder een lijst van organisaties die ons gesteund hebben met een grote donatie of 

inzamelingsactie. 

 

Inzamelingsoverzicht derde fase Onderwijscomplex Zoodo  

Rode Kruis Castricum 2008 895 

Millenniumevenement JPT College 2008 1.233 

Wereldwinkel Castricum 2008 en 2009 1.750 

Genootschap Limbon 2008 500 

Rotary CAL 2008 3.000 

Driessen Vastgoed 2008 3.000 

Stichting Optimix 2008 1.500 

Marthe van Rijswijck Foundation 2008 10.000 

Stichting Zonnige Jeugd 2008 3.000 

Kerstactie Linxx 2008 10.000 

Stichting Castricum helpt Muttathara 2008 en 2009 7.600 

Turing Foundation 2008 en 2009 40.000 

Katholieke Stichting Jongerenbelangen 2009 5.000 

Stichting Alle Beetjes 2009 3.000 

Veiling 2009 7.439 

Uilenburchtschool 2009 635 

Donaties en giften 2008 14.095 

Donaties en giften 2009 10.437 

Kerkcollectes en kerkbijdragen 2008 en 2009 3.086 

Overige acties 2008 en 2009 3.307 

NCDO 90% 2009 43.407 

Impulsis / Edukans (rechtstreeks naar DSF) 2009 12.000 

  

Totaal ingezameld derde fase 184.883  

Totale kosten derde fase 185.680  

Te kort -797  

 

Het tekort is voorgeschoten uit inkomsten voor andere projecten van de WOL. Na ontvangst van de 

resterende 10% subsidie van de NCDO zal dit verrekend worden. De rest van de 10% NCDO 

subsidie wordt ingezet voor de financiering van de volgende fase van Onderwijscomplex Zoodo. 

 

Dank zij sponsoring van en ontvangen subsidie voor de fondsenwerving- en voorlichtingskosten 

konden alle donaties gebruikt worden voor de financiering van de derde fase van het 

onderwijscomplex. 

Voor fondsenwerving en voorlichting ontvingen we de volgende subsidie en sponsoring: 

- Jaarlijkse organisatiesubsidie van de gemeente Castricum 

- Subsidie NCDO voor fondsenwerving- en voorlichtingskosten 

- Sponsoring van de onkosten voor de veiling door leden van de Rotaryclub CAL en restaurant 

Blinckers 

- Quitte spelen tussen de kosten en opbrengsten van het optreden van Djiguiya Minime 

- Beschikbaar stellen van de Corneliuskerk voor verschillende activiteiten. 
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6 Knelpunten en oplossingen 

6.1 Image beroepsonderwijs 

Vooral het technische beroepsonderwijs in Burkina kampt met een groot imageprobleem. Het idee 

heerst dat je voor het leren van een beroep naar een baas gaat en niet naar school. Dit bleek nog 

eens overduidelijk toen we een hoogste klas van een basisschool in de stad bezochten. Alle 

leerlingen wilden naar het college. Op onze vraag wat ze later wilden worden, kregen we 

antwoorden als dokter, leraar, politie, verpleger, etc. Hierop vroegen wij wie er mecanicien wilde 

worden. De hele klas begon hard te lachen! Daarvoor ga je toch niet naar school?! 

 

Met de huidige voorraad gereedschap en onderdelen hopen de leerlingen en de lerares 

kwaliteitsreparaties aan fietsen en bromfietsen te kunnen verrichten. De twee 

tweedejaarsleerlingen gaan in januari 2010 op stage. Wij hopen dat men zo in de praktijk gaat zien 

dat een beroep geprofessionaliseerd kan worden. 

DSF wisselt met andere organisaties voor beroepsonderwijs regelmatig ervaringen uit. Ook is er 

een landelijke organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van lager beroepsonderwijs. 

Voor DSF betekent de minderwaardige beeldvorming van het beroepsonderwijs dat zij veel tijd en 

energie moeten stoppen in de bewustwordingscampagne om het beroepsonderwijs te promoten. 

Hiervoor moet ook geld beschikbaar komen. Wij hopen dat onze donateurs en subsidieverstrekkers 

ook zien dat investering in dit soort campagnes van essentieel belang zijn om beroepsonderwijs in 

Burkina mogelijk te maken. In de afgelopen jaren is het DSF gelukt om ouders zo ver te krijgen dat 

ze hun kinderen naar de basisschool sturen en zichzelf laten alfabetiseren. Wij gaan er van uit dat 

het DSF nu ook zal lukken om de bevolking te overtuigen van het belang van beroepsonderwijs 

voor de ontwikkeling van het land. 

6.2 Gebrek aan leermiddelen 

Bijna alle scholen in Burkina kampen met een groot gebrek aan leermiddelen en didactisch 

materiaal. Op Zoodo zijn tot nu toe voldoende schoolboeken. Maar leermiddelen, die nodig zijn om 

het onderwijs aanschouwelijk te maken, ontbreken. Voor de aardrijkskundeles is er een wereldbol. 

Topografische kaarten van verschillende werelddelen ontbreken. Voor de natuur- en 

scheikundelessen zijn helemaal geen onderzoeksinstrumenten. Ook voor menskunde en biologie is 

er niets ander dan het schoolboek. Dit maakt het onderwijs voor de leerlingen erg abstract en is er 

mede oorzaak van dat de zwakkere leerlingen het onderwijs niet goed kunnen volgen. Investering 

in leermiddelen en didactisch materiaal voor het college is dan ook van groot belang. 

6.3 Verzuim, gezondheid en leerprestaties 

Over het algemeen zijn de leerlingen heel gemotiveerd om naar school te gaan. Wij kwamen op 

een zondag op het complex en toen zaten er leerlingen in de school hun huiswerk te maken. Ook 

bij het bezoek tijdens een schooldag was er een klas waar op dat moment geen docent voor was. 

Onder leiding van de chef van de klas (een leerling) waren alle leerlingen hard aan het werk. Op 

verzuim wordt streng toegezien door de twee surveillanten van het complex. 

Toch zijn er een aantal factoren die het risico op verzuim in de hand kunnen werken: het ontbreken 

van een schoolkantine en een gezondheidspost. Veel leerlingen hebben last van wormen en/of een 

zwakke gezondheid door ondervoeding of eenzijdige voeding. Kinderen die tussen de middag niet 

naar huis kunnen en onvoldoende geld hebben om een lunch te kopen, eten vaak maar een keer 

per dag. Dit komt hun gezondheid en leerprestaties niet ten goede. Soms gaan kinderen in de 

middagpauze toch naar huis om te eten, maar komen dan niet terug voor de laatste lessen. Een 

schoolkantine kan dit probleem verhelpen: Alle kinderen ontvangen tegen een gering bedrag een 

voedzame maaltijd op school. Dit verbetert hun gezondheid en leerprestaties en gaat ongeoorloofd 

verzuim tegen. Bovendien kunnen de leerlingen na de maaltijd hun huiswerk op school maken. De 

surveillanten zien toe dat dit gebeurt. Als de kinderen ’s avond thuiskomen is het huiswerk af. Veel 

kinderen worden voor of na schooltijd ingezet voor werk in de huishouding of op het land. Huiswerk 
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maken schiet er dan bij in. Ook het ontbreken van verlichting thuis of het regelmatig uitvallen van 

stroom in een woonwijk, maakt het moeilijk om huiswerk te maken. 

Soms melden kinderen zich ziek. Het is niet altijd duidelijk of zij echt ziek zijn of voor andere 

bezigheden worden ingezet. Het is een wens van DSF om een gezondheidspost op het terrein te 

hebben. Is een kind ziek, dan kan hij dit bij de gezondheidspost laten vaststellen. Is een kind echt 

te ziek om naar school te komen, dan kan de schoolverpleegkundige het kind thuis bezoeken. In 

deze situaties wordt zijn of haar afwezigheid geregistreerd als geoorloofd verzuim. Ziekmelding 

zonder contact met de schoolverpleegkundige wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. 

Een gezondheidspost heeft ook een preventieve werking. De leerlingen worden twee keer per jaar 

medisch gecontroleerd en, indien nodig, doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Alle leerlingen 

kunnen gecontroleerd worden op wormen en hiervoor behandeld worden.  

Met een schoolkantine en een gezondheidspost wordt de gezondheid van de kinderen verbeterd, 

wordt het ongeoorloofde verzuim tegengegaan, komen de kinderen tot betere leerprestaties en 

wordt het rendement van het onderwijs vergroot. 

6.4 Financiële transparantie 

DSF werkt hard aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Van verschillende donoren 

ontvangen zij geld om diverse projecten en programma’s uit te voeren. De pedagogische 

benadering van DSF en hun filosofie om door middel van onderwijs de armoede te bestrijden, 

werken. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar in het groeiende aantal schoolgaande kinderen, de 

doorstroom naar het voortgezet onderwijs, de stijging van het percentage gealfabetiseerde 

volwassenen, het groeiende aantal georganiseerde jongerenverenigingen. Deze cijfers worden door 

de overheid bijgehouden. 

Onduidelijk is echter hoe de financieringsstromen, die dit mogelijk maken, zich tot elkaar 

verhouden. Volgens DSF wil iedere donor een rapportage hebben over zijn project of programma. 

DSF maakt dan ook uitstekende inhoudelijke en financiële projectrapportages volgens de criteria 

van de donor. Ieder rapport is echter zeer tijdrovend en vraagt veel energie. Nadeel is dat een 

project- of programmarapportage meerdere kalenderjaren kan bestrijken. DSF weet niet goed hoe 

ze de rapportgegevens uit de verschillende projecten en programma’s tot een transparant 

financieel jaarverslag van de hele organisatie kunnen transformeren. Soms is het hierdoor 

onduidelijk uit welk potje dingen nu gefinancierd worden. 

Vorig jaar hebben we twee medewerkers van DSF een cursus laten volgen over financieel beheer 

van een organisatie. Nu wordt van ieder project keurig een Excel bestand bijgehouden met de 

financiële stand van zaken. Maar een compleet financieel organisatieverslag is er nog niet van 

gekomen. Tijdens ons bezoek is dit aan de orde gesteld, maar men begreep niet goed wat we 

bedoelden. Over de tweede fase is ook een externe audit verricht door een onafhankelijk 

accountantsbureau uit de hoofdstad. Maar ook dit ging niet verder dan de dingen die we zelf al 

wisten. Zonde van het geld. 

Een ander knelpunt zien we in het ontbreken van een businessplan en exploitatieplan van het 

onderwijscomplex. Hoewel DSF eigenaar is van het onderwijscomplex, is dit een zelfstandige 

eenheid binnen de hele organisatie. Het complex moet uiteindelijk ook zelfvoorzienend worden. Op 

onze vragen hoe ze dachten in de toekomst het onderhoud en de afschrijving van de gebouwen en 

inventaris te regelen, kregen we geen duidelijk antwoord. Men heeft gewoon geen idee hoe men dit 

aan moet pakken. In overleg met DSF en de directie van Zoodo dient de WOL een vraag in bij PUM 

(Project Uitzending Managers). Wij hopen dat deze organisatie iemand kan sturen om DSF te 

helpen bij het maken van een transparant financieel jaarverslag en een business- en 

exploitatieplan voor Zoodo. 
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7 Conclusie, dankbetuiging en voortzetting 

Al met al kunnen we concluderen dat de realisatie van Onderwijscomplex Zoodo goed verloopt. Er 

blijven een aantal aandachtspunten, waarvan de beeldvorming van het beroepsonderwijs de 

belangrijkste is.  

Wij hopen dat we met dit rapport onze donoren en partners voldoende op de hoogte hebben 

gesteld van de ontwikkelingen op Zoodo. Wij danken iedereen hartelijk die tot nu toe bijgedragen 

heeft aan de realisatie van Onderwijscomplex Zoodo. Zonder deze steun en het vertrouwen dat u 

in de WOL en DSF stelde, was het niet gelukt! Wij hopen dan ook dat wij bij de fondsenwerving 

voor de volgende fasen weer op u allen mogen rekenen. 

 

Een aantal organisaties heeft al weer toegezegd ons bij de voortzetting van de realisatie van het 

onderwijscomplex te helpen: 

 

- Stichting Fietsen voor Burkina. Dit is een zusterstichting van de WOL die speciaal is opgericht 

om een sponsorfietstocht te organiseren van Limmen naar Ouahigouya in het najaar van 2010. 

Met de tocht willen ze geld bijeenbrengen voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Uitbreiding 

van Onderwijscomplex Zoodo is een van die projecten. Meer informatie: 

www.fietsenvoorburkina.nl 

 

- Onder leiding van de Corneliuskerk Limmen hebben de protestante en katholieke kerken van 

de HALE (Heiloo, Akersloot, Limmen, de Egmonden) het project van de schoolkantine voor 

Zoodo geadopteerd. Tijdens de vastentijd 2010 gaan zij actie voeren om de schoolkantine te 

realiseren. De Vastenactie heeft hiervoor een subsidie van 50% beschikbaar gesteld. Meer 

informatie: www.corneliuskerk-limmen.nl  

 

- Students for Students is een organisatie die door studenten in Nijmegen is opgezet om in juli 

2010 een rally van Nijmegen naar Ouagadougou te organiseren. Zij willen hiermee geld 

ophalen om de studenten van Onderwijscomplex Zoodo meer mogelijkheden te geven, met 

name tot het volgen van beroepsonderwijs. Meer informatie: www.students-for-students.nl  

 

- De Turing Foundation uit Amsterdam was de eerste grote donor van het project. Mede door 

hun steun durfde de WOL zich aan de onderneming te wagen. Verdeeld over 3 jaar hebben we 

150.000 Euro ontvangen voor het onderwijscomplex. In september 2009 heeft de eindevaluatie 

plaatsgevonden. Tot onze grote vreugde was de Turing Foundation zo tevreden over ons werk 

dat wij opnieuw een aanvraag bij hen in mogen dienen voor medefinanciering van een 

beroepsopleiding. Meer informatie: www.turingfoundation.nl 

 

- Impulsis, hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking, 

vergezelt de WOL bij de realisatie van het complex. In iedere fase hebben zij een deel 

bijgedragen. Ook voor 2010 hebben zij een toezegging gedaan van 79.500 Euro, mits de WOL 

eenzelfde bedrag bijeen brengt. Met steun van Fietsen voor Burkina, Students for Students, de 

Turing Foundation en alle andere donateurs van de WOL moet dit lukken! Meer informatie: 

www.impulsis.nl  

 

Onze dank gaat niet alleen uit naar alle organisaties en particulieren die het project financieel 

steunen. Wij hadden dit alles nooit kunnen realiseren zonder de belangeloze inzet van de 

bestuursleden van de WOL en de talloze vrijwilligers die zich inzetten voor de onderwijsprojecten in 

Burkina Faso. Namens WOL en DSF, iedereen ontzettend bedankt! Wij hopen dat we in 2010 ook 

weer op jullie steun mogen rekenen. 
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In Burkina wordt de inzet van DSF en WOL 

tot op het hoogste niveau gewaardeerd. 

Drie jaar geleden ontving DSF al een 

onderscheiding. Op 10 december 2009 werd 

ondergetekende in Ouahigouya geridderd 

tot “Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Burkinabè” (Ridder in de Orde van 

Verdienste van Burkina Faso). Een enorme 

eer voor een buitenlander! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limmen, 30 december 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

 

Voorzitter Stichting WOL 

 
Na het opspelden van het lintje wordt Yvonne 

gefeliciteerd door de heer Tertius Zongo, Premier van 
Burkina Faso 
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8 Bijlage 

8.1 Internetartikel uit krant over opening college Zoodo 

 

Enseignement secondaire au Yatenga  

Former des têtes bien faites et des mains habiles  

lundi 9 novembre 2009 

La nouvelle bâtisse qui se laisse admirer au sein du complexe éducatif Zoodo est un R+1 de 08 salles de classes 
dont 04 entièrement équipées. Ce bâtiment du secondaire vient s’ajouter à celui du primaire inauguré l’année 
dernière. 

Entendant se positionner comme le précurseur d’un enseignement adapté au milieu et ouvert à toutes les 
catégories sociales, DSF a décidé d’implanter un centre de formation aux métiers au sein du complexe Zoodo. 
Les cours en couture et en mécanique deux roues sont déjà une réalité. 

Il reste à compléter les ateliers pour l’enseignement de la restauration et de la mécanique auto. Sans oublier le 
centre multimédia, dont la pose de la première pierre a eu lieu ce samedi 31 octobre 2009. 

Viendra s’ajouter, d’ici 2015, une infirmerie et une cantine avec réfectoire. En partance pour Titao, le jour de 
l’inauguration du bâtiment du collège, le ministre des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche 
scientifique, Joseph Paré, a marqué un arrêt pour témoigner sa reconnaissance à l’association DSF. Il a salué la 
forte contribution de ladite association pour l’amélioration de l’offre éducative dans la région du Nord. 

« Le gouvernement du Burkina Faso s’est engagé dans l’accroissement quantitatif et qualitatif de l’enseignement 
postprimaire depuis l’adoption, le 30 juillet 2007, de la nouvelle loi d’orientation. Elle ouvre un vaste chantier que 
le gouvernement, malgré sa volonté et ses gros efforts d’investissement, ne peut, seul, conduire à son terme. 

C’est pourquoi la contribution de la société civile à l’image de l’Association développement sans frontière est plus 
que nécessaire », a témoigné le conseiller technique au ministère des Enseignements Secondaire, supérieur et 
de la Recherche scientifique, Roger Tapsoba. 

Au cours de cette cérémonie d’inauguration, DSF a montré une autre face de son combat. Celle d’aider les 
parents à créer un environnement favorable à la vie scolaire des enfants. 

Dans ce sens, il a été accordé à des groupements villageois et à certaines associations de parents d’élèves des 
microcrédits pour leur permettre d’initier des activités génératrices de revenus. Un moulin à grains est revenu à 
l’association des mères d’élèves de Tangaye. 

Une vingtaine de tables-bancs a été attribuée à l’école de Tangaye et une dizaine à celle de Nimpouya. Pour le 
chef de mission de la délégation néerlandaise, Yvonne Zomerdijk Vermer, l’approche de DSF dans le processus 
de la scolarisation est intégrale. 

Et de citer le programme d’appui à la scolarisation en zone rurale, le programme de promotion des droits de 
l’enfant, l’alphabétisation des adultes, l’accompagnement des opérateurs émergents, la promotion du sport et de 
la culture à l’école primaire. En un mot, précisera le coordonnateur de l’association, Salifou Sodré, DSF intervient 
dans la lutte contre la pauvreté, avec pour porte d’entrée l’Education/Formation. 

« Il y a encore un long chemin à parcourir. Sur ce chemin, DSF n’a pas besoin seulement de l’appui de ses 
partenaires néerlandais. Votre appui est également indispensable », a laissé entendre la représentante des 
partenaires financiers à l’assistance. 

Emery Albert Ouédraogo  

Bron: http://www.lobservateur.bf/spip.php?page=article_archive&id_article=12755 
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8.2 Toespraak WOL bij opening college 31 oktober 2009. 

 

Gegroet allemaal, protocol, officials, leerlingen 

en ouders 

Bonjour mesdames, messieurs, autorités du 

Burkina, chers enseignants, parents et élèves 

Dertien jaar geleden vertelde Salif Sodre over 

zijn droom: Betere levensomstandigheden voor 

de bevolking van Yatenga. Ter plekke werd DSF 

geboren. In de samenwerking met WOL 

begonnen we met kleine projecten. Gaandeweg 

ontstond de visie: Onderwijs is de sleutel tot 

duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. 

Il y a 13 ans Salif Sodre nous a raconté son 

rêve: de meilleures conditions de vie pour la 

population de Yatenga. Sur place DSF était née. 

En collaboration avec la fondation WOL nous 

avons démarré avec des petits projets. Au fur 

et a mesure est née la vision: l’enseignement 

est la clef du développement durable et de la 

lutte contre la pauvreté. 

De afgelopen jaren heeft DSF samen met zijn 

partners, waaronder WOL, ICCO en 

Kinderpostzegels hard gewerkt om zo veel 

mogelijk kinderen op de basisschool te krijgen, 

met name ook meisjes. De aanpak van DSF was 

integraal, iedereen werd meegenomen in het 

proces van onderwijs. Ouders werden 

gealfabetiseerd, jongeren kregen 2e kans 

onderwijs, leraren werden bijgeschoold.  

Les dernières années DSF, ensemble avec ses 

partenaires parmi lesquels la fondation WOL, 

ICCO en Kinderpostzegels, a travaille dur pour 

recevoir autant que possible des élèves dans les 

écoles primaires, notamment des filles. 

L’approche de DSF dans le processus de la 

scolarisation était intégrale. Nous mentionnons: 

l’alphabétisation des parents, les cours du soir 

pour les jeunes, et la formation continue des 

enseignants et des formateurs. 

De resultaten van DSF zijn duidelijk zichtbaar 

op het platteland van Yatenga. Steeds meer 

kinderen gaan er naar school. Op sommige 

scholen zitten zelfs meer meisjes dan jongens. 

Les résultats de DSF sont clairement visibles 

aux villages du Yatenga. De plus en plus 

d’enfants y vont a l’école. Dans certaines écoles 

il y a même plus de filles que de garçons. 

Vijf jaar geleden vertelde Salif Sodre zijn 

tweede droom. Hij liet ons een kaal stuk land 

zien en vertelde ons dat hij daar met DSF een 

onderwijscomplex wilde bouwen om de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren en nieuwe 

vormen van onderwijs te kunnen ontwikkelen.  

Beter basisonderwijs en verschillende vormen 

van voortgezet onderwijs. Een samenleving 

heeft denkers en doeners nodig.  

Als de auto van de dokter kapot is en er is geen 

technicus om hem te repareren, kan de dokter 

niet naar de patiënt. De patiënt gaat dood. Wij 

zijn dan ook zeer blij dat er beroepsopleidingen 

zijn binnen het onderwijscomplex Zoodo, want 

armoedebestrijding is alleen mogelijk met een 

goed opgeleide beroepsbevolking. 

Beroepsonderwijs is de sleutel tot economische 

ontwikkeling van de samenleving. 

Il y a 5 ans Salif Sodre nous a raconte son 

deuxième rêve. Il nous a montre un terrain 

vide, ou il voulait construire un complexe pour 

l’amélioration du système éducatif et pour la 

création de nouvelles formes d’éducations 

nécessaires pour le développement du pays. 

Une société a besoin aussi bien de personnes 

qui travaillent de la tête et d’autre des mains. 

Si la voiture du médecin est en panne et il n’y a 

pas un mécanicien, le médecin ne peut pas aller 

voir le malade. Donc tous les métiers sont 

importants. 

Aussi nous sommes très heureux qu’au 

complexe Zoodo il y a des formations 

professionnelles, qui sont essentielles dans la 

lutte contre la pauvreté. La formation 

professionnelle est la clef du développement 

économique de la société. 

Drie jaar geleden legde ik de eerste steen voor 

het eerste schoolgebouw. Nu zijn we hier 

aanwezig voor de opening van het vierde 

schoolgebouw: een volledig functionerend 

college, vanaf het eerste tot het vierde leerjaar. 

Er is basisonderwijs, er zijn twee 

beroepsopleidingen en vele honderden leraren, 

Il y a trois ans j’ai pose la 1ere brique pour le 

1er bâtiment de l’école primaire. Aujourd’hui 

nous sommes présents pour l’inauguration du 

4ieme bâtiment: le collège d’enseignement 

général, de la 6ieme a la 3ieme. 

Il y a une école primaire, il y a un atelier de 

coupe-couture et un atelier mécanique et un 
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leden van de APE en AME zijn getraind en vele 

alfabetiseringsmedewerkers zijn opgeleid. Het 

centrum is nog niet klaar. Er is nog een lange 

weg te gaan. Op deze weg heeft DSF niet alleen 

van de Nederlandse partners steun nodig. Uw 

steun is ook onontbeerlijk.  

collège. DSF  a forme des centaines 

d’enseignants, des membres de l’APE et de 

l’AME et beaucoup de formateurs en 

alphabétisation. Le centre est loin d’être 

achevé. Il y a encore un long chemin a 

parcourir. Sur ce chemin DSF n’a pas seulement 

besoin de l’appui de ses partenaires 

néerlandais. Votre appui est également 

indispensable. 

DSF is uw steun dubbel en dwars waard. DSF 

toont aan dat met visie, doorzettingsvermogen 

en vertrouwen dromen werkelijkheid kunnen 

worden.  

DSF mérite largement votre appui. DSF montre 

qu’avec  une vision, la persévérance et la 

confiance partagée, on peut réaliser ses rêves.  

Vandaag vieren we de feestelijke opening van 

het college. We hopen dat met dit college heel 

veel jongeren zullen doorleren. We wensen alle 

leerlingen en iedereen die hier komt om zich 

verder te ontwikkelen heel veel succes en 

geluk. 

Aujourd’hui nous célébrons l’inauguration du 

collège. Nous espérons que beaucoup de jeunes 

y continueront leur éducation. Aux élèves, aux 

enseignants et à tous les participants des 

formations supplémentaires Nous souhaitons 

bonne chance et beaucoup de succès. Merci a 

tout le monde. 
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8.3 Ervaringen van een buitenstaander 

De heer Ruud Leijtens en zijn vrouw Ronnie Allebrandi trokken een paar dagen met ons op en 

schreven onderstaand verslag over hun ervaringen met WOL en DSF. 

 

OP UITNODIGING VAN DSF/WOL NAAR YATENGA. 
Van 18 oktober tot 16 november 2009 zijn mijn vrouw en ik in Burkina Faso op rondreis geweest. 

Mijn vrouw is werkzaam in de toeleiding en reïntegratie naar werk en ik heb mijn werk als 

pedagoog/manager bij een Bureau Jeugdzorg recent beëindigd. Reizen en werk willen wij graag 

combineren.  

In de zoektocht naar deze combinatie kwamen wij in aanraking met de WOL, ICCO en DSF. In het 

contact ontwikkelde het idee om pedagogische kennis en managementvaardigheden aan te bieden 

aan DSF. Van het een komt het ander. Wij werden uitgenodigd om de feestelijke opening van het 

schoolcomplex/gebouw Zoodo voor het voortgezet onderwijs op 31 oktober 2009 bij te wonen. 

Eigenlijk te veel eer voor de bescheiden bijdrage welke wij tot nu toe geleverd hebben: twee 

presentaties ontwikkelingspsychologie, twee presentaties management en een presentatie 

kwaliteitsbeheer. En dat vertaald in het Frans van B.F.  

Wij zijn koninklijk ontvangen door DSF, de WOL, het Haute-Commisariat, de koning van Yatenga 

en alle anderen uit de gemeenschap van Ouahigouya. Na alle feestelijkheden hebben wij met de 

directeur van het schoolcomplex en de directeur van het voortgezet onderwijs gesproken. Inzet 

was te kijken of wij een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de school.  

Wij zijn onder de indruk van wat wij zagen en hoorden gedurende dit bezoek. Wij troffen in elke 

klas een jaarplan aan. Zichtbaar opgehangen naast een gespecificeerd overzicht van de 

dagindeling, een lijst met gedragsregels en een overzicht van aan- en afwezigheid. Wat ons trof 

was dat gedrag (netheid, verzorging, eerlijkheid, respect etc.) gecombineerd werden met de 

gebruikelijke vakken als lezen, schrijven en rekenen. Veel is nog op de Franse cultuurstijl 

georganiseerd. Gedragsregels golden niet enkel de leerlingen, maar ook de leerkrachten. Van de 

leerkrachten werd een voorbereiding verwacht waar ik voor onze kinderen wel eens naar verlangd 

heb: niet op de automatische piloot, maar acht kantjes folio uitschrijven en inleveren bij de 

hoofdonderwijzer die e.e.a. becommentarieert. Gemengde klassen, aandacht voor properheid en 

respect, aandacht voor ongewenst gedrag tussen jongens/meisjes/leerkrachten, voorzieningen met 

het oog op hygiëne/gescheiden toiletten, schoon water. Gerichte aandacht voor doorstroming van 

primair naar voortgezet- of vakonderwijs. Bij het vakonderwijs was het een meisje (!) dat met 

overgave vertelde over motortechniek van een bromfiets. Het planten van bomen op het terrein, 

een ommuring zodat naar binnen geborgenheid en naar buiten bescherming ontstaat incl. 

bewaking. Bijscholing voor leerkrachten: twee keer per jaar: landelijk en regionaal.  

Op het kantoor van het DSF werden ons andere zaken duidelijk. Het onderwijs is ingebed in een 

visie waarbij de millenniumdoelstellingen centraal staan. Het delen van deze visie door de 

betrokkenen is niet vrijblijvend. De noodzaak van het combineren van een visie met praktische en 

samenhangende uitvoering wordt benadrukt. Met de beschikbare middelen wordt spaarzaam 

omgegaan. Wij werden met brommertjes vervoerd, de staf was klein, de ruimte met de 

kopieermachine niet bereikbaar, maar onze presentaties via een usb-ingang prima overdraagbaar. 

Onderdelen van het onderwijs worden in samenhang benaderd. Zo is schoon water d.m.v. een 

waterpomp van belang/een bijdrage om leerlingen niet met diarree in de schoolbanken te laten 

zitten. Dat leert slecht. Een graanmolen helpt om de meisjes uit landelijke gebieden naar school te 

laten gaan en een maaltijd voor de allerkleinsten geeft de moeders de rust om zelf het 

lezen/schrijven machtig te worden in een ruimte naast hun kinderen.  

Wij zijn onder de indruk. Wij vragen ons ernstig af of wij wel iets kunnen toevoegen. Natuurlijk 

hebben wij aan het einde van onze loopbaan op aspecten een kennis/ervaringsvoorsprong, maar 

waar mensen hun eigen problemen creatief aanpakken, is dat proces van voortgang op eigen 

kracht zeer waardevol. Slechts een exemplaar van een leerboek voor taal voor de vierde en derde 

groep voortgezet onderwijs aanwezig? Dan is dat, door termieten aangevreten, exemplaar dus het 
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exemplaar voor de leerkracht. Is er geen atlas ? Dan is er wel een wereldbol. Ieder besefte niet 

enkel de beperking (er waren wensen genoeg), maar zegende zich ook met de beperkte, 

samenhangende en creatieve oplossingen. Wij ontkomen niet aan wat wij elders in Burkina zien te 

vergelijken met DSF in Ouahigouya. Soms loop je tegen dienstverlening in restaurants, bank of 

apotheek op waarbij je ziet dat er was nagedacht en getraind. Maar er zijn ook de restaurants waar 

het plafond wedijvert met de vloer in smerigheid. Op andere plaatsen word je tegemoet getreden 

als wandelende portemonnaie waaraan eens stevig getrokken moet worden. In Po, in het zuiden 

werden wij welkom geheten door vijf schone mannelijke slapers onder een grote boom. Na betaald 

te hebben voor de gemeenschap, voor de chef, voor de gids, voor het modelhuis, werden wij, na 

het bezoek, belaagd door inzamelaars van geld voor wezen, blinden, vrouwen, scholen en andere 

goede doelen. Dat laatste hebben wij maar niet gedaan.  

Wij hebben zeer genoten, zijn dankbaar voor de gastvrijheid, zijn nog op zoek naar mogelijkheden 

om reizen en kennis/ervaringsoverdracht te combineren. Wij zijn er echter ook zeer van overtuigd 

geraakt dat visie, samenhang en zelfwerkzaamheid voorwaarden zijn waarbinnen een bijdrage 

vanuit ontwikkelingssamenwerking, zoals door de WOL (en haar samenwerkende partners) 

gerealiseerd, zinvol is.  

En oh ja, wij troffen een pers waarin op de linkerzijde van de pagina de huidige president van 

betrokkenheid bij de verdwijning van de vorige werd beticht en op de rechterzijde een groep vroeg 

het verleden te laten rusten. Dit land is arm, heeft steun nodig, maar peddelt op de ene plaats 

meer dan op de andere, de eigen kano voortvarend voort. 

 

Ruud Leijtens 

Ronnie Allebrandi 

Haarlem, 20 december 2009.  

 


